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જુરાત ૂષણ િનયં ણ બોડ 

પયાવરણ ભવન 

સેકટર ન.ં 10- અ, ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં (079) – 23245158 

( હરાત માકં : ુ િનબોડ/વગ – 2 અને 3/2017/1)  

             (વેબ સાઈટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in )  બોડ વેબ સાઈટ એ સ : (www.gpcb.gov.in ) 

જુરાત ર ૂષણ િનયનરણ બોડ્, ગાનધીનગર  વારા  વગ્- ૨ અને ૩ સનવગ્ની નીચેની જ્યાવ પર યમેદવાર પસનદ 

કરવા માટે વન લામન અરી પરકો મનગાવવામાન બવે છે. બ માટે યમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સામટ 
પર તારીખ : ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ (૧૩.૦૦ કલાક) થી તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૭ (૧૩.૦૦ કલાક) દર યાન અરી કરવાની રહશેે. 

શૈષિણક લાયકાત, િવશેષ લાયકાત,અ ભુવ, વય અને વયમયા્દામાન ટછાટ, પરીષા પ ધિતની િવગતો, વન લામન 

અરી કરવાની પ ધિત, પરીષા ફી, વગેરે ંગેની અરી કરવાને લગતી સનપણ્ુ સચુનાવ સદર વેબ સામટ પર 
કુવામાન બવેલ છે. રસ ધરાવતા યમેદવારોએ તમામ િવગતો ડાયનલોડ કરી તેનો અ યાસ કયા્ બાદ જ રીયાત 

જુબના રમાણપરો/માક્શીટ, અ ભુવના િન િુ્તપરો, અ ભુવના રમાણપરો પોતાની સાથે રાખી પોતાને લગતી 
િવગતો જુબ જ યમેદવારે વન-લામન અરી કરવાની રહશેે. વન લામન અરીમાન દશા્વેલ િવગતો અને 

યમેદવારોના રમાણપરોની ચકાસણી સમયે રજુ થનાર િવગતોમાન િવસનગતતા માલમુ પડશે તો અરી અમા ય 

રાખવાનો બોડ્ને અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
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૫ િસિનયર 
વૈઞાિનક  
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ન ઘ:- (૧) અનામત જ્યાવ ફકત ળૂ જુરાતના  તે અનામત કેટેગરીના યમેદવારો માટે જ  

અનામત છે. 

(ર) યપરની જ્યાવ પૈકી નીચે દશા્વેલ સનવગ ની જ્યાવ માટે નીચે દશા્ યા જુબની શારીિરક 

અશ્તતા ધરાવનાર યમેદવારો જ અરી કરવાપાર છે.  

I) મદદનીશ પયા્વરણ મજનેર સનવગ્માન (૧) ંધ વ અથવા વછી રિ ટની ૪૦% કે તેથી વ  ુઅને ૧૦૦% 

સધુીની અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો માટે ૧ (એક) જ્યા (૨) વણની ૪૦% કે તેથી વ  ુઅને ૧૦૦% 

સધુીની અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો માટે ૧ (એક) જ્યા અને (૩) હલનચલનની અશ્તતા અથવા 

મગજના લકવાની અશ્તતાવાળા યમેદવારો માટે ૧ (એક) જ્યા અનામત છે. હલન ચલનની અશ્તતા 

ંતગ્ત  OA ( One arm ), OL ( One leg), OAL (One arm and One leg), BL (Both legs) કેટેગરીના અશ્ત 

યમેદવારોને િવચારણામાન લેવામાન બવશે.  

II) િસિનયર વૈઞાિનક મદદનીશ સનવગ્માન ંધ વ અથવા વછી રિ ટની ૪૦% કે તેથી વ  ુઅને ૧૦૦% સધુીની 

અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો માટે  ૧ (એક) જ્યા  અનામત છે.  

III) ય્ત બ  ેસનવગ માન ંધ વ અને વછી રિ ટની અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો યપલ ધ થશે નિહ અથવા 

વછા યપલ ધ થશે તો તેટલી ટુતી જ્યાવ અ રુમે વણની અશ્તતાવાળા યમેદવારોથી અને વણની 

અશ્તતાવાળા યમેદવારો યપલ ધ ન થાય તો હલન ચલનની અશ્તતા અથવા મગજના લકવાની 

અશ્તતા ધરાવતા હશે તેવા યમેદવારોથી તેમની યો્યતાને બિધન ભરવામાન બવશે.  

IV) િસિનયર વૈઞાિનક મદદનીશ સનવગ્માન ંધ વ અથવા વછી રિ ટની અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો યપલ ધ 

ન થાય તો અ રુમે વણની ૪૦% થી વ  ુઅને ૧૦૦% સધુીની અશકતતા ધરાવતા અને હલન ચલનની 

અશ્તતા ંતગ્ત  OA ( One arm ), OL ( One leg), OAL (One arm and One leg), BL (Both legs) કેટેગરીના 

અશ્ત યમેદવારોને િવચારણામાન લેવામાન બવશે. 
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v) શારીિરક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારને સામા ય વહીવટ િવભાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પિરપર રમાનક: 

૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી િનયત થયેલ  સષમ સ ાિધકારીના તબીબી રમાણપરને બધીન રહીને યપલી 

વયમયા્દામાન ૧૦ વષ્ની ટછાટ મળવાપાર થશે.  

vi) ય૫રના બનને સનવગ્ િસવાય બાકીની ાહરેાતમાન દશા્વેલ સનવગ્ માટે શારીિરક અશકતતા ઘરાવતા યમેદવારો 

અરી કરી શકશે અને જ્યાની ફરજને અ ુ પ અશકતતા યો્ય જણાશે તો િવચારણામાન લેવામાન બવશે. 

vii) શારીિરક અશકતતા ઘરાવતા ૫સનદ થયેલા યમેદવારોને તેવની સનબનિઘત  તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાન 

બવશે. શારીિરક અશકતતા ઘરાવતા લાયક યમેદવાર નહં મળે તો તે જ્યા  તે કેટેગરીના અ ય લાયક 

યમેદવારથી ભરવામાન બવશે. 

viii) િસિનયર વૈઞાિનક મદદનીશ , વગ્- ૩ની ુલ ભરવાપાર જ્યાવના ૧૦% જ્યાવ માી સૈિનક યમેદવારો 

માટે અનામત છે. માી સૈિનક કેટેગરીમાન ૫સનદ  થયેલા યમેદવારોને તેવની સનબનિઘત  તે કેટેગરી 

(િબનઅનામત, અ .ુાિત, અ .ુજનાિત,  સા.અને શૈ.૫.વગ્ ) સામે  સરભર કરવામાન બવશે. માી સૈિનક 

માટેની અનામત જ્યાવ માટે જો લાયક માી સૈિનક યમેદવાર નહં મળે તો તે જ્યા  તે કેટેગરીના અ ય 

લાયક યમેદવારથી ભરવામાન બવશે.  

(૧)   ાહરેાતમાન દશા્વેલ જ્યાવની સન્ યામાન વધ – ધટ થવાની શયતાવ છે.  બાબતનો બોડ્નો િનણ્ય                    

બખરી રહશેે.  

(૨)  ભરતી માટે જ રી શૈષિણક લાયકાત, અ ભુવ, ંમર તથા અ ય િવગતો : -   

 જ યા માકં : 1 : વૈ ાિનક અિઘકાર ,  વગ – 2  

 પગાર ધોરણ : - ( . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ) (પીબી- ૨) (રેડ પે . ૫૪૦૦/-) (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) 

 મર/ શૈ ણક લાયકાત :  

યમેદવાર : -  અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ; 

I. ંમર ૧૮ વષ્થી વછી અને ૩૭ વષ્થી વ  ુન હોવી જોમએ.  

II. રા ય/ કે ર સરકાર રારા મા ય િુનવિસ્ટી કે સન થામાનથી િવઞાન શાખાના એ વાયરમે ટલ 

સાય સ/ કેમે રી/ બાયોકેમે રી/ માભરોબાયોલોી/ એકવેટીક/ બાયોલોી/ મરીન 

બાયોલોી/ બાયો સાય સ/ બાયો ટેકનોલોી/ એરોનોમી/ ફીઝીકસ વીથ ભ મે ટેશનના 

િવષય સાથે અ ુ નાતકની પદવી. 

III. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

IV. જુરાતી, ંરેી તથા િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે.  
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V. અ ુ નાતકની ૫દવી મેળ યા બાદનો ૫યા્વરણ યવ થાપન અને ર ૂષણ િનયનરણને  

પશ્તા સનલ્ન િવિવઘ પાસાવનો વછામાન વછો ૫(પાનચ) વષ્નો અ ભુવ બવ યક છે. 

 

 જ યા માકં : 2 : મદદનીશ પયાવરણ ઈજનેર,  વગ – 2  

 પગાર ધોરણ : - ( . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ) (પીબી- ૨) (રેડ પે . ૪૬૦૦/-) (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) 

 મર/ શૈ ણક લાયકાત :  

યમેદવાર : -  અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ; 

VI. ંમર ૧૮ વષ્થી વછી અને ૩૫ વષ્થી વ  ુન હોવી જોમએ.  

VII. રા ય/ કે ર સરકાર રારા મા ય િુનવિસ્ટી કે સન થામાન રથમ વગ્માન એ વાયરમે ટલ 

એ ીનંયરંગ / િસિવલ  એ ીનંયરંગ શાખામાન વૈકિ પક એ વાયરમે ટલ િવષય સાથે / 

કેમીકલ એ ીનંયરંગ શાખામાન વૈકિ પક એ વાયરમે ટલ િવષય સાથે નાતકની પદવી.  

VIII. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુ ન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

IX. જુરાતી, ંરેી તથા િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે.  

  

 જ યા માકં : 3 : ુનીયર અિધકાર ,  વગ – 2 

 પગાર ધોરણ : - ( . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ) (પીબી- ૨) (રેડ પે . ૪૬૦૦/-) (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) 

 મર/ શૈ ણક લાયકાત : -  

 યમેદવાર : -  અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ; 

I. ંમર ૨૧ વષ્થી વછી અને ૩૫ વષ્થી વ  ુન હોવી જોમએ 

II. રા ય/કે ર સરકાર વારા મા ય િુનવિસ્ટી કે સન થાની બટ્સ/સાય સ/કોમસ્ /બીઝનેશ 

એડમીની રેશન માન રથમ વગ્ સાથે અ ુ નાતકની પદવી.  

III. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુ ન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

IV. જુરાતી, ંરેી તથા િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે 

V. અ ુ નાતક ની પદવી મેળ યા બાદનો રા ય/કે ર સરકાર/બોડ્ કોપ રેશન/ લોકલ બોડી 

ખાતેનો વહીવટી કામકાજને સનલ્ન િવિવધ પાસાવનો / કામગીરીનો વછામાન વછો  ૩ 

(રણ ) વષ્નો અ ભુવ  બવ યક છે.     
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 જ યા માકં : 4 : જન સપંક અિધકાર , વગ- 2  

 

 પગાર ધોરણ : ( . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ) (પીબી- ૨) (રેડ પે . ૫૪૦૦/-)(છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) 

 મર / શૈ ણક લાયકાત :  

યમેદવાર :- અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ; 

I. ંમર ૧૮  વષ્થી વછી અને ૩૫  વષ્ થી વ  ુન હોવી જોભએ.  

II. મા ય િુનવિસ્ટીની  જના્લીઝમ (પરકાર વ) ની નાતકની પદવી ધરાવતા  હોવા જોમએ.  

III. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુ ન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

IV. જુરાતી, ંરેી તથા િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે 

V. નાતકની પદવી મેળ યા બાદનો બ જ્યા માટેનો જુદા જુદા ષેરોનો ાહરે સન૫ક્ની 

કામગીરી (Public Relation Work) નો વછામાન વછો ૩ (રણ) વષ્નો અ ભુવ બવ યક છે.    

 

 જ યા માકં : 5 : િસિનયર વૈ ાિનક મદદનીશ,  વગ – 3  

 

 પગાર ધોરણ : ( . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ) ( પીબી- ૨) રેડ પે . ૪૪૦૦/- (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) ( રથમ 

પાનચ વષ્ માટે નાનણા િવભાગના તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ રમાનક : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ્-૨/ઝ-૧ 

જુબ ફી્સ પગાર . ૩૮,૦૯૦/- ના માિસક ફી્સ વેતનથી નાણાન િવભાગના તા. ૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ 

રમાનક : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ્-૩)/ઝ-૧ જુબની શરતો અને બોલીવને બિધન િનમ ુનક બપવામાન 
બવશે. યમેદવારે પાનચ વષ્ની સનતોષકારક સેવા પણ્ુ કયા્ની ખારી થયેથી યપરો્ત ઠરાવની જોગવામને 

બિધન . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ પે બે ડ, રેડ પે . ૪૪૦૦/- (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ)ના  પગારધોરણમાન 
િનયિમત િનમ ુનક મેળવવાપાર થશે. તેમ છતાન બ બાબતે નામદાર સવ ચ અદાલતમાન દાખલ થયેલ SLP 

No.14124/2012  અને SLP No.14125/2012 ના  ચકૂાદાને બિઘન રહશેે. 

 
 

 મર / શૈ ણક લાયકાત :  

 

યમેદવાર : - અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ; 

I. ંમર ૧૮  વષ્થી વછી અને ૩૫  વષ્ થી વ  ુન હોવી જોભએ. 

II. રા ય/કે ર સરકાર  ારા  મા ય  િુનવિસ્ટીમાનથી એ વાયરમંટલ સાય સ /કેમે રી/બાયો 
કેમે રી /માભરોબાયોલોી/ એ્વેટીક બાયોલોી/ મરીન બાયોલોી/ બાયો સાય સ / બાયો 
ટેકનોલોી /એરોનોમી/ફીઝી્સ વીથ મ મે ટેશનના િવષય સાથે અ ુ નાતકની પદવી. 
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 એ વાયરમે ટલ સાય સ/ કેમે રી/બાયો કેમે રી/મામરોબાયોલોી િવષય સાથે 

અ ુ નાતકની પદવી ધરાવતા યમેદવારને  તે રમ અ સુાર પસનદગીમાન અરતા બપવામાન 
બવશે.   

III. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુ ન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

IV.  જુરાતી, ંરેી તથા  િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે.  

 

 જ યા માકં : 6 : િસિનયર લાક,   વગ – 3 

 

 પગાર ધોરણ : ( . ૫૨૦૦– ૨૦૨૦૦ ) ( પીબી- ૧) રેડ પે . ૨૪૦૦/- (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ) (રથમ 

પાનચ વષ્ માટે નાનણા િવભાગના તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ રમાનક : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ્-૨/ઝ-૧ 

જુબ ફી્સ પગાર . ૧૬,૨૨૪/- ના માિસક ફી્સ વેતનથી નાણાન િવભાગના તા. ૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ 

રમાનક : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ્-૩)/ઝ-૧ જુબની શરતો અને બોલીવને બિધન િનમ ુનક બપવામાન 
બવશે. યમેદવારે પાનચ વષ્ની સનતોષકારક સેવા પણ્ુ કયા્ની ખારી થયેથી યપરો્ત ઠરાવની જોગવામને 

બિધન . ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ પે બે ડ, રેડ પે . ૨૪૦૦/- (છ ા ૫ગારઘોરણ જુબ)ના  પગારધોરણમાન  
િનયિમત િનમ ુનક મેળવવાપાર થશે. તેમ છતાન બ બાબતે નામદાર સવ ચ અદાલતમાન દાખલ થયેલ SLP 

No.14124/2012  અને SLP No.14125/2012 ના  ચકૂાદાને બિઘન રહશેે. 

 

 મર / શૈ ણક લાયકાત :                                           

યમેદવાર  :- અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ  ; 

 

I. ંમર ૨૧  વષ્થી વછી અને ૩૫  વષ્ થી વ  ુન હોવી જોભએ.  

II. રા ય/કે ર સરકાર વારા મા ય િુનવિસ્ટી કે સન થાની કોમસ્/બટ્સ/કાયદા/બીઝનેશ 

એડમીની રેશન માન રથમ વગ્ સાથે નાતકની પદવી બવ યક  

III. જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અને તેના 

વખતોવખતના સધુારા રમાણે કો ટુર ુ ન પાયા ુન ઞાન હો ુન જોમએ.  

III.  જુરાતી, ંગેી તથા િહ દી ભાષા ુન ઞાન હો  ુજ રી છે 

 

હરાતની સામા ય શરતો :-  
૧. જ રી લાયકાત ન ધરાવતા યમેદવારોની અરી રદ કરવામાન બવશે.  

૨.       યારે િુનવિસ્ટી ારા ટકાવારી બપવામાન ન બવતી હોય તો મા્સ્ને ટકાવારીમાન બદલવા ંગેના મા ય 

         િુનવિસ્ટી કે સન થા ારા રમાિણત સરુો યમેદવારે રજુ કરવાના રહશેે. 

૩. રમાનક : ૧ થી ૪ માટે યમેદવારોની ભ ટર  ુ માટેની પસનદગી યાદી માટે રાથિમક લેખીત પરીષા ુન બયોજન 

કરવામાન બવશે અને લેખીત પરીષાની તારીખની ાણ િનયત સમયગાળામાન કરવામાન બવશે. યમેદવારોએ 
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વખતોવખત  બોડ્ની વેબસાભટ જોતા રહવેાની સલાહ બ૫વામાન બવે છે.  બ ાહરેાત માટે ૫સનદગી બ સાથે 

દશા્વેલ િવગતો અ સુાર રહશેે.  

   

૪.  જુરાત સરકાર ીના ઠરાવ નન. PRC-102015-1223-K, તારીખ 06-11-2015 જુબ િસિનયર વૈઞાિનક મદદનીશ 

વગ્- ૩ અને િસિનયર કલાક્, વગ્-૩ની જ્યાવ માટે લેિખત પઘા્ મક પરીષામાન મેળવેલ ુલ ણુના 
બધારે બખરી પસનદગી કરવામાન બવશે.   

૫. પસનદગી પામેલા યમેદવારોને બોડ્ની જુરાત રા યમાન બવેલી કોમપણ કચેરીમાન બોડ્ની  જ રીયાત જુબ          

 િનમ કૂ બપવામાન બવશે. અને ભિવ યમાન બદલીને પાર પણ રહશેે. 

૬. પોતે બખરી પસનદગીમાન સમાિવ ટ થવા મારથી સનબનિધત જ્યા યપર િનમ ુનક મેળવવાનો દાવો કરવાને 

હકદાર થશે નહી. િનમ ુનક કરનાર સ ાિધકારીને એવી ખાતરી થાય કે જુરાત ુ કી સેવા વગ્કરણ અને 

ભરતી (સામા ય) િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમો સુાર અને બ જ્યાના રવત્માન ભરતી િનયમો 
અ સુાર યો્ય જણાતો નથી. તો તે તબકે બ યમેદવારને િનમ ુનક ન બપવાનો િનણ્ય કરી શકશે અને બ 

બાબતે િનમ ુનક સ ાિધકારીનો િનણ્ય બખરી ગણાશે.  

૭. બ ભરતી રિરયા સનબનિધત જ્યાના રવત્માન ભરતી િનયમો, જુરાત ુ કી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી 
(સામા ય) િનયમો ૧૯૬૭ ની જોગવામવને બિધન રહશેે.  

૮. બ ાહરેાત કોમપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાન ફેરફાર કરવાની કે જ્યાવની સન્ યામાન વધ-ધટ કરવાની 
બવ યકતા યભી થશે તો તેમ કરવાનો બોડ્ને સનપણ્ુ  હક/અિધકાર રહશેે. અને બ માટે બોડ્ કારણો બપવા 
બનધાયેલ રહશેે નહી. તેમજ બવા સનજોગોમાન ભરેલ અરી અને પરીષા ફી પરત મળવાપાર થશે નહી.   

૯. રા યતા : યમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોભએ અથવા જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી 
(સામા ય) િનયમો ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાભ જુબની રા રીયતા ધરાવતો  હોવો જોભએ. 

 

 7.     જ મ તાર ખ અને વય મયાદા : -  
 

   (૧)  ંમર અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ સધુીની  ગણવામાન બવશે. જ મ તારીખના પરુાવા                

માટે એસ.એસ.સી, બોડ્ વારા બપેલ રમાણપર જ મા ય ગણાશે. અરીપરકમાન દશા્વેલ જ મ                

તારીખમાન પાછળથી કોમપણ કારણસર ફેરફાર થમ શકશે નિહ.    

       (૨)  ાહરેાતમાન યપલી વય મયા્દા બપવામાન બવેલ છે. તેમાન નીચે જુબની ટછાટ મળવાપાર  છે.  

૧ ળુ જુરાતના અ સુિુચત ાિત, અ સુિુચત 

જનાિત, સામાિજક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના 
યમેદવારો (ાહરેાતમાન  અનામત વગ્ની જ્યાવ 

હશે તે અનામત વગ્ના યમેદવારોને જ યપલી 
વયમયા્દામાન ટછાટ મળવાપાર છે). 

પાનચ વષ્  

૨ િબનઅનામત મિહલા યમેદવારો પાનચ વષ્  

૩ ળુ જુરાતના અ સુિુચત ાિત, અ સુિુચત 

જનાિત, સામાિજક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના 
દશ વષ્  
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મિહલા યમેદવારો (ાહરેાતમાન  અનામત વગ્ની 
જ્યાવ હશે તે અનામત વગ્ના યમેદવારોને જ 

યપલી વયમયા્દામાન ટછાટ મળવાપાર છે. 

૪ િબનઅનામત તથા અનામત વગ ના મિહલા યમેદવારો બધી જ મળવાપાર ટછાટ ગણતરીમાન લીધા બાદ 

વ મુાન વ  ુ ૪૫ વષ્ની ંમર સધુીજ યપલી 
વયમયા્દામાન ટછાટ મળશે  

૫ જુરાત ર ૂષણ િનયનરણ બોડ્ના કમ્ચારીવ  જુરાત ર ૂષણ િનયનરણ બોડ્ હઠેળની જ્યા યપર 
ફરજો બાવતા બોડ્ના કમ્ચારીવને 

િનયમા સુાર ય૫લી વયમયા્દામાન ટાછાટ 
મળવાપાર રહશેે. 

૬ જુરાત સરકારના સરકારી કમ્ચારીવ   જુરાત લુકી સેવા વગ્કરણ અને ભરતી 
(સામા ય) િનયમો ,૧૯૬૭ની જોગવાભ જુબ 

યપલી વયમયા્દામાન ટછાટ મળવાપાર રહશેે. 

૭ શારીિરક અશકત યમેદવાર   દશ વષ્ (વ મુાન વ  ુ૪૫ વષ્ની મયા્દામાન) 
૮ માી સૈિનક માી સૈિનકો અને મસીવ/એસ.એસ.સી.વ સિહત 

લ કરમાન બાવેલ સેવા યપરાનત બીા રણ વષ્ 

યમેરતા વ મુાન વ  ુ ૪૦ વષ્ની ંમર સધુીજ 

ટછાટ હરાત માકં: 1 થી 4 માટે ટછાટ 
મળવાપાર થશે. 

હરાત માકં: 5 અને 6 મા ંમાી સૈિનક સળનગ છ 

માસથી વછી નહં તેટલી ફરજ બાવેલ હોય અને 

નોકરીમાનથી િનયિમત રીતે િન ૃ  થયા હોય તેવા 
માી સૈિનકને તેમણે બાવેલ ફરજનો સમયગાળો 
તેમની ંમરમાનથી બાદ કરતાન તેવની ંમર, 
ાહરેાતમાન ઠરાવેલ ય૫લી વય મયા્દા થી રણ વષ્ 

કરતાન વધવી જોભએ નહં.  
 

8. શૈ ણક લાયકાત :- 

 

    (૧) યમેદવાર ાહરેાતમાન દશા્વેલ શૈષિણક લાયકાત અરી વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોભએ. 

 (૨) યમેદવારે  તે જ્યાના રવત્માન ભરતી િનયમો જુબ શૈષિણક લાયકાતો,ભારતની સનસદ કે રા ય 

િવધાનસભાએ  કાયદા હઠેળ થાિપત કોમપણ મા ય િુનવસ્ટી કે સનસદના એ્ટ રારા મા ય શૈષિણક સન થા 
અથવા .ુી.સી. એ્ટ- ૧૯૫૬ ની કલમ-૩ હઠેળ િુનવસ્ટી તરીકે ર થાિપત થયેલ શૈષિણક સન થામાનથી 
મેળવેલ હોવી જોમએ. 
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(૩) બોડ્  રારા માનગવામાન બવે યારે યમેદવારે અરી સાથે મા ય િુનવિસ્ટી/સન થાના ણુ પરક (બધા જ 

વષ /સેમે ટર) અને પદવી રમાણપરોની અસલ તેમજ વયન રમાિણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે  

(૪) શૈષિણક લાયકાત કામચલાય ધોરણે મા ય રાખવી તેવો યમેદવારનો હક દાવો વીકારવામાન બવશે નહી. 
(૫) ાહરેાતમાન દશા્વેલ લાયકાત સમકષ શૈષિણક લાયકાત યમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક દાવો હોય તો 

બવા યમેદવારે સમકષતા ર થાિપત કરતા બદેશો/અિધ ૃતતાની િવગતો બપવાની રહશેે. 

(૬)  િક સામાન યમેદવારના ણુ પસ્ ટાભલમાન હોય તે પસ્ ટેજના પાનતર કરી અરી ફોમ્માન દશા્વવાના રહશેે. 

(૭) (૧) જુરાત સરકારના સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તથા તા.૧૮/૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ નનબર 
:સીબરબર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫ જુબ કો ટુરના બેઝીક નોલેજ ુન કોભ૫ણ તાલીમી સન થા ુન 
રમાણ૫ર / માક્શીટ ઘરાવતા હોવા જોભશે.  િવક પે (ર) કો ટુર એક િવષય તરીકે હોય તેવી લાયકાત 

સરકાર મા ય િુન. અથવા સન થામાનથી મેળવેલ હોવાના રમાણ૫ર ઘરાવતા હોવા જોભશે. અથવા (૩) ઘોરણ-

૧૦ અથવા ઘોરણ-૧૨ની ૫રીષા કો ટુર િવષય સાથે પાસ કરેલ હોવાના રમાણ૫રો ઘરાવતા હોવા જોભશે. 

 

 વનલાભન અરી કરવાના તબકકે બ ુન રમાણ૫ર ઘરાવતા ના હોય તો ૫ણ અરી કરી શકાશે. ૫રન  ુ

િનમ ૂનક મેળવતાન ૫હલેાન યમેદવારે બ ુન રમાણ૫ર અચકૂ રજૂ કરવા ુન રહશેે. અ યથા બવા યમેદવાર િનમ ૂનક 
મેળવવાપાર ઠરશે નહં. 

 

9.  અ ભુવ. 

(૧)  શૈષિણક લાયકાત મેળ યા પછીથી પણ્ૂ સમયનો અ ભુવ,અરી વીકારવાની છે લી તારીખ  સધુીનો 
ગણવામાન બવશે. જ રી શૈષિણક લાયકાત પહલેાનો અ ભુવ યાને લેવામાન બવશે નહી. 

(૨) યમેદવારે અરીમાન  અ ભુવ દશા્વેલ હોય તેના સમથ્નમાન અ ભુવનો સમયગાળો 
િદવસ,માસ,વષ્) ળૂ પગાર અને ુલ પગારની િવગતો તથા બાવેલ ફરજોનો રકાર/મેળવેલ 

અ ભુવની િવગતો સાથે ુન રમાણપર રજુ કરવા ુન રહશેે. બ ુન રમાણપર  સન થાના લેટરપેડ પર 
સષમ સ ાિધકારની સહી અને તારીખ સાથે ુન  રમાણપર રજુ કરવા ુન રહશેે. યમેદવારે શૈષિણક 
લાયકાત પછીના અ ભુવના રમાણપર તથા રથમ  પગાર લીપ અને છે લી પગાર લીપ રજુ 

કરવાની રહશેે. અલગ-અલગ સન થામાન અ ભુવના િક સામાન તે સન થામાન જોડાયાની રથમ પગારની 
લીપ અને છે લા પગારની લીપ રમા સુાર તબકાવાર રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩) યમેદવારે રજુ કરેલ અ ભુવના રમાણપરમાન પાછળથી કોભ ફેરફાર કરવાની િવનનતી મા ય રાખવામાન 
બવશે નહી. અરી કયા્ પછી અ ભુવના નવા રમાણપર િ વકારવામાન બવશે નહી. 

(૪)  ંશકાલીન ર ીદા વેતનદાર, એરે ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન, બમનિરત ફેક ટી તરીકે 
યમેદવારે મેળવેલ અ ભુવ મા ય અ ભુવ તરીકે ગણરીમાન લેવામાન બવશે નહી.  

(૫)  પાટ્ ટામમનો અ ભુવ યાને લેવામાન બવશે નહી.  

 

10.        િત માણપ  

(૧) ળૂ જુરાતના જ અ સુિૂચત ાિત, અ સુિૂચત જનાિત અને સામાિજક અને શૈષિણક  રીતે 

પછાત  વગ્ના યમેદવારોને  જ અનામત વગ્ના યમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
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(૨) અ સુિુચત ાિત, અ સુિુચત જનાિત અને સામાિજક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્, પૈકી  
યમેદવારે  વગ્ના હોય તેની િવગતો અરીપરમાન  અચકુ બપવી. ાિતમાન ફેરફાર ંગેની 
પાછળથી કરવામાન બવેલ િવનનતી મા ય રાખવામાન બવશે નિહ.  

(૩) યમેદવારે અરીપરકના સબનિધત કોલમમાન  તે અનામત કષા દશા્વેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત વગ્ના યમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક દાવો મા ય રાખવામાન બવશે નિહ.  

(૪) અનામત વગ્નો લાભ મેળવવા ભ છતા યમેદવારે તેના સમથ્નમાન સષમ અિધકારી વારા િનયત 

ન નુામાન બપવામાન બવેલ ાિત રમાણપરની નકલ બોડ્ અરી મનગાવે યારે અરી સાથે અચકુ 
સામેલ કરવાની રહશેે. અરીપરક સાથે ાિત રમાણપરની નકલ સામેલ નહં હોય તો તે 

પાછળથી વીકારવામાન બવશે નહી અને અરીપરક રદ થવાને પાર બનશે. 

(૫) સામાિજક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના યમેદવારોએ અનામતનો લાભ જો તેવનો સમાવેશ 

ય ત વગ્માન” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાર થશે. 

(૬) (અ) સામાીક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના યમેદવારોએ ય ત વગ્માન સમાવેશ ન થતો 
હોવા ંગે ુન સામાીક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત 

થયેલ  પિરિશ ટ (ક) જુબ ુન અથવા યકત િવભાગના તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત 

કરાયેલ જુરાતી ન નૂા ૫િરિશ ટ-૪ જુબ ુન રજૂ કરવા ુન રહશેે.  

 (બ) તા. ૧/૪/૨૦૧૬ના રોજ કે યાર બાદ ભ  ુથયેલ ય તવગ્માન સમાવેશ ન થવા ંગેના 
રમાણ૫રની અવઘી ભ  ુથવા વષ્ સિહત રણ વષ્ની રહશેે. ૫રન  ુબ ુન રમાણ૫ર ાહરેાત માટે 
વનલાભન અરી કરવાની છે લી તારીખ સઘુીમાન ભ  ુકરાયેલ હો ુન જોભશે. 

(ક) સામાીક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના મિહલા પિરિણત યમેદવારે તેમના િપતાની 
બવકના બઘારે મેળવેલ ય ત વગ્માન સમાવેશ ન થતા હોવા ંગે ુન રમાણપર રજુ કરવા ુન 
રહશેે. જો બવા યમેદવારે તેમના પિતની બવકના સનદભ્મા બ ુન રમાણપર રજુ ક ુ ્ હશે તો 
તેમની અરી રદ ગણવામાન બવશે.  

(ડ) અરી સાથે પિરિશ ટ- ક  અથવા ૫િરિશ ટ-૪ ના બદલે Annexure – A (ંરેીમાન) રજુ કરેલ 

હશે તો પણ અરી રદ કરવામાન બવશે. કેમ કે, Annexure – A ભારત સરકાર ી હઠેળની રોજગારી 
માટે બ૫વામાન બવે છે.  અરી સાથે પિરિશ ટ-ક અથવા ૫િરિશ ટ-૪ રજુ નહી કરેલ હોય તો અરી 

રદ કરવામાન બવશે. અરી િબન અનામત કષા માટે પણ િવચારણામાન લેવામાન બવશે નહી.        

 (ઇ) ય ત વગ્માન સમાવેશ ન થતો હોવા ંગે ુન રમાણ૫ર મેળવવા છ મા૫દનડો ્યાને લેવાય 

છે. રમા ૫્રની અવિઘ હવે રણ વષ્ની છે. ૫રન  ુબ મા૫દનડો પૈકી કોભ૫ણ માપદનડમાન બ અવિઘ 

દર યાન ફેરફાર થાય તો તેની વૈિ છક ાહરેાત સનબનિઘત યમેદવારે તથા તેના માતા-િપતા/વાલીએ 

વયન સનબનિઘત સ ાિઘકારી તેમજ તેના ્વારા રમા ૫્રમાન કોભ  ફેરફાર કરવામાન બવે તો તેની 
ાણ ર ૂષ  ્ િનયનરણ બોડ્ને કરવાની રહશેે. યમેદવાર/માતા-િપતા/ વાલી બવી ાહરેાત નહં 
કરીને કોભ િવગતો પાવશે તો તેવ કાયદેસરની કાય્વાહીને પાર બનશે અને તેવએ મેળવેલ 

અનામતનો લાભ રદ ઠરવાપાર થશે. ય તવગ્માન સમાવેશ નહં થવા ંગેના રમાણ૫ર મેળવવા 
માટેના  કોભ૫ણ માપદનડમાન ફેરફારની વૈિ છક ાહરેાત કરવાની જવાબદારી યમેદવાર/ માતા-
િપતા/ વાલીની યિકતગત રીતે અને સન કુત રીતે રહશેે. 
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 (એફ) યમેદવારે વનલાભન અરી કરતી વખતે  "ય ત" વગ્માન સમાવેશ નહં થવા ંગેના 
રમાણ૫રની િવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરી સાથે રજૂ કરવાની રહશેે. જો બવાન 
રમા ૫્રમાન કોભ લૂ હોવાના કારણ ે યમેદવાર ાહરેાતની છે લી તારીખ બાદ ુન ન ુન રમાણ૫ર 

મેળવે તો ૫ણ સામાિજક અને શૈષણક રીતે ૫છાતવગ્ના યમેદવાર તરીકે પાર થવા માટે વનલાભન 

અરીમાન જણાવેલ રમાણ૫ર જ મા ય રહશેે. 

        (૭) સરકારની રવત્માન જોગવાભ જુબ અનામત કષાના યમેદવારો િબનઅનામત વગ્ના યમેદવારોની 
સાથે િનયત ધોરણો (અથા્ત વયમયા્દા, અ ભુવની લાયકાત, િબનઅનામતવગ્ના યમેદવારો માટે 
અપનાવેલ હોય તેના કરતાન વ  ુ િવ તૃ કરેલ અ ય ષેર)  માન ટછાટ લીધા  િસવાય પોતાની 
ણુવતાના બધારે પસનદગી પામે તો િબનઅનામત જ્યાની સામે ગણરીમાન લેવાના થાય છે. 

(૮)    અરી કરતી વખતે ય ત વગ્માન સમાવેશ ના થતો હોવા ંગે ુન િનયત સમયગાળા ુન અને  િનયત 

ન નુા ુન રમાણપર ધરાવતા ન હોય તેવા યમેદવારોને િબન અનામત યમેદવાર તરીકે અરી કરવા 
સલાહ બપવામાન બવે છે અને તેવા યમેદવારોને િબન અનામતની શરતો લા  ુ પડશે. 

(૯) યમેદવારે અરીમાન ાિત ંગે  િવગત દશા્વેલ હશે તેમાન પાછળથી ફેરફાર કરવાની િવનનતી મા ય 

રાખવામાન બવશે નહં.  

(૧૦) િવઘવા મ હલા ઉમેદવાર: 

 (અ) સરકાર ીના રવત્માન િનયમો સુાર િવધવા મિહલા યમેદવારોને પસનદગીમાન અરતા બપવા 
માટે તેમને પધા્ મક / રાથિમક લેિખત પરીષામાન મેળવેલ ુલ ણુના ૫ % ણુ તેમજ બ  

લુાકાતમાન મેળવેલ  ણુના ૫% લેખે થતા ણુ યમેરી બપવામાન બવશે. પરન  ુ તેવએ ભરતી 
રિરયા અને િનમ ુનક સમયે પનુ: લ્ન કરેલ ન હોવા જોમએ. િવધવા યમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા 
મ છતા યમેદવારે પનુ: લ્ન કરેલ નથી તેવી એફીડેવીટ રજુ કરવાની રહશેે.     

 (બ) કોભપણ મિહલા યમેદવાર ાહરેાત માટે અરી કરે તે સમયે િવઘવા ન હોય ૫રન  ુઅરી કયા્ 
બાદ અથવા ાહરેાત રિસ્ઘ થવાની છે લી તારીખ બાદ અથવા ભરતી રિરયાના કોભપણ તબકકે 
"િવઘવા" બને અને તે ંગે જરુરી દ તાવેી પરૂાવાવ રજૂ કરે તો તેની રજૂબત મ યા તારીખ 

૫છીના ભરતી રિરયાના  તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મિહલા યમેદવારને "િવઘવા 
મિહલા યમેદવાર" તરીકેના લાભ બપવામાન બવશે. 

(૧૧) મ હલા ઉમેદવાર : - સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ 

રમાનક:સીબરબર/૧૦૯૬/૨૨૧૩-ગ-૨ જુબ મિહલાવ માટેની અનામત જ્યાવ માટે જો યો્ય 

મિહલા યમેદવાર યપલ ધ નહી થાય તો તે જ્યા  તે કષાના (category) પુ ષ યમેદવારથી 
ભરવામાન બવશે. 

(૧૨) ાહરેાતમાન  તે કેટેગરીમાન ુલ જ્યાવ પૈકી મિહલા યમેદવારો માટે અ કુ જ્યાવ અનામત હોય 

યારે મિહલા યમેદવારોની અનામત િસવાયની  બાકી રહતેી જ્યાવ ફકત પરુુષ યમેદવારો માટે 
અનામત છે તેમ ગણવા ુન નથી.બ જ્યાવ ૫ર પરુુષ તેમજ મિહલા યમેદવારોની ૫સનદગી માટે 
િવચારણા થભ શકે છે. પરુુષ તેમજ મિહલા યમેદવારો અરી કરી શકે છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ્યાવ 

પૈકી ૦૩ જ્યાવ મિહલા યમેદવાર માટે અનામત છે. ૫રન  ુબાકી રહતેી ૦૭ જ્યાવ સામે મિહલા 
યમેદવાર ૫સનદગી પામી શકે છે.) 
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 (13) શાર રક અશ ત ઉમેદવાર : - 
(ક) શારીિરક અશકતતા ધરાવતા યમેદવારોએ અરીપરકમાન  િવગતો બપવાની રહશેે.  

(ખ) શારીિરક અશ્તતા ૪૦% કે તેથી વ  ુહોય તેવા યમેદવારને જ શારીિરક અશ્તતાનો લાભ 

મળવાપાર રહશેે. શારીિરક અશ્તતાનો લાભ મેળવવા મ છતા યમેદવારે (૧) ંધ વ 

અથવા વછી રિ ટ (૨) વણની ખામી (૩) હલનચલનની અશ્તતા અથવા મગજનો 
લકવો તે પૈકીની કમ શારીિરક અશ્તતા છે તે અરી૫રકમાન દશા્વ ુન.  

(ગ) ાહરેાતમાન શાિરરીક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારો માટે અનામત જ્યા દશા્વેલ ન હોય, 

પરન  ુજ્યાની ફરજોને અ ુ પ  રકારની શારીિરક અશકતતા ધરાવતા યમેદવારોને પાર  

ગણેલ હોય તેવ તે ાહરેાત માટે અરી કરી શકશે. બવા રસનગે યપલી વયમયા્દામાન 
િનયમ જુબ મળવાપાર  ટછાટ મળશે.    

(ધ)  શાિરરીક અશ્તતા ધરાવતા યમેદવારે તેના સમથ્નમાન સામા ય વહીવટ િવભાગના તા. 
૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પિરપર રમાનક: ૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી િનયત થયેલ ન નુામાન 
સરકારી હોિ પટલના સિુરટે ડે ટ/િસિવલ સ ન/મેડીકલ બોડ્ રારા બપવામાન બવેલ 

રમાણપરની નકલ અરી સાથે અચકુ મોકલવાની રહશેે. જો રમાણપરની નકલ સામેલ 

કરવામાન નહં બવેલ હોય તો તે પાછળથી િ વકારવામાન બવશે નહી. શાિરરીક અશ્તતા 
યમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાર થશે નહી.  

14) મા  સૈિનક :-  

 

(૧) માી સૈિનક યમેદવારોએ અરીપરકમાન િવગતો બપવાની રહશેે. 

(૨) માી સૈિનક યમેદવારે િડ ચા  કુની નકલ બોડ્ વારા જણાવવામાન બવે યારે અચકુ રજુ 

કરવાની રહશેે. 

 

(15)   રમતગમતના ણુ : (૧) િસિનયર વૈ ાિનક મદદનીશ, વગ-3 તથા િસિનયર કલાક, વગ-3ની જ યા માટ જ: 

એ લેિટકસ (રેક અને ફી ડ રમતો સિહત), બેડિમ ટન, બા કેટબોલ, િરકેટ, ટબોલ, હોકી, િ વમંગ, 

ટેબલટેિનસ, વોલીબોલ, ટેિનસ, વેભટિલફટંગ, રેસિલંગન, બૅાકસંગ, સાયકલંગ, ીમને ટીકસ, જૂડો, 
રાભફલ િૂટંગ, કબડૃી, ખોખો, તીરનદાી, ઘોડેસવારી,  ગોળાફક, નૌકા પઘા્,શતરનજ, હે ડ બોલની 
રમતો - ખેલ દૂમાન (૧) રા રીય/ંતરરા રીય અથવા (ર) ંતર િુનવિસ્ટી અથવા (૩) અિખલ 

ભારતીય શાળા સનઘ ્વારા યોાતી પઘા્વમાન માર રિતિનિઘ વ કરેલ હોય તેવા યમેદવારને 

૫સનદગીમાન અરતા માટે તેમને મેળવેલ ુલ ણુના પાનચ ટકા ણુ યમેરી બપવામાન બવશે. તેથી 
ય૫રની રણ તરની પઘા્વમાન યમેદવારોએ ભાગ લીઘલે હોય તેવા જ યમેદવારોએ અરી૫રકમાન 
જરુરી િવગતો દશા્વવાની રહશેે. બ રણ તર  િસવાયની પઘા્વમાન ભાગ લીઘલે હોય તો તેને 

અરીમતા માટે મા ય ગણવાની રહતેી ન હોવાથી તેવા યમેદવારોએ અરી૫રકમાન  િવગતો 
દશા્વવાની રહશેે નહં. યકત રણ તરની પઘા્માન ભાગ લીઘલે યમેદવારોએ સરકારના તા. 
૨૫/૨/૧૯૮૦ ઠરાવ નનબર સીબરબર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ-૨ તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ 

નનબર:સીબરબર/૧૧૮૮/૩૬૪૪-ગ-૨ માન િનયત કયા્ જુબના સ ાિઘકારી પાસેથી િનયત ન નૂામાન 
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જરુરી રમાણ૫ર અસલ રમાણ૫રોની ચકાસણી  સમયે રજૂ કરવાનાન રહશેે. બ ુન રમાણ૫ર 

ઘરાવનાર યમેદવાર જ રમતના ણુ મેળવવા હકકદાર થશે. (ર) રમતગમતના ણુ બાકીની 
ાહરેાતમાન મળવાપાર નથી. 
 

 (16)   “ના”ં વાધા ં માણપ  : -  

 (૧) જુરાત સરકારના સરકારી/અધ્ સરકારી/ સરકાર હ તકના કોપ રેશન/ કનપનીવમાન  સેવા 
બાવતા  અિધકારી/કમ્ચારીવ બોડ્ની ાહરેાતના સનદભ્માન બારોબાર અરી કરી  શકશે. અને તેની 
ાણ યમેદવારે પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરી કયા્ની તારીખથી  િદન – ૭ માન અચકુ 
કરવાની રહશેે. જો યમેદવારના િનયો્તા (નોકરીદાતા) તરફથી અરી મોકલવાની  છે લી તારીખ 

બાદ ૩૦ િદવસમાન અરી કરવાની પરવાનગી નહી બપવાની ાણ  કરવામાન બવશે, તો તેવની 
અરી નામનજુર કરી યમેદવારી રદ કરવામાન બવશે.  

 (૨) કે ર સરકારની અથવા અ ય કોમપણ રા ય સરકારના અધ્ સરકારી/ સરકાર હ તકના 
બોડ્-કોપ રેશન /કનપની માન નોકરીમાન હોય તેવા યમેદવારે બ  લુાકાત વખતે સષમ  અિધકારી ુન 
અસલ  “નાન” વાનધા રમાણપર” તેમજ વયન રમાિણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે.  

 (૩) ાહરેાત રમાનક : ૫ અને ૬ યપરની જ્યા વગ્- ૩ ની હોમ, બોડ્ વારા યમેદવાર પાસેથી 
યારે રમાણપરોની ખરામ માટે બ  બોલાવવામાન બવે તે સમયે યમેદવારે  સષમ અિધકારી વારા  

બપવામાન બવેલ  અસલ “ ના  વાનધા રમાણપર “ તેમજ વયન રમાિણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે.  

     

(17)     ગેરલાયક ઉમેદવાર : -  

 

  જુરાત ાહરે સેવા બયોગ કે અ ય ાહરે સેવા બયોગ અથવા અ ય સરકારી/અધ્              

 સરકારી/ સરકાર હ તકની સન થાવ વારા યમેદવાર યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત 

 અરીપરકમાન બપવાની રહશેે. જો યમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુ  હશે તો બવા યમેદવારની અરી 

 રદ થવાને પાર રહશેે.  

 

(18)    ફર જયાત િન િૃ , ખસદ, બરતરફ :-     

 

    અગાય યમેદવારને સરકારી સેવા /સરકાર હ તકની કનપની કે બોડ્ કોપ રેશનમાનથી યારેય પણ ફરીયાત       

    િન િૃ , ખસદ કે બરતરફ કરવામાન બવેલ હોય તો અરીપરકમાન તેની િવગત બપવાની રહશેે.  

  

(19)   અર  તથા  અર  ફ  : -  

 

(૧) એક યમેદવાર એકજ અરી કરી શકશે. તેમ છતાન એકથી વ  ુઅરીના િક સામાન ફી સિહત સવ્ રીતે 

યો્ય રીતે ભરેલી અરીવ પૈકી સૌથી છે લી ક ફમ્ થયેલી (સૌથી ંચા નનબરની) એકજ અરી 

મા ય રહશેે. તે િસવાયની બઘી અરીવ રદ થશે. 

(ર) એક કરતાન વઘારે અરી કરવામાન બવશે તો ફી ભરેલી છે લી અરી સાથેની ફીને, ફી નહં ભરેલી 
અરી સામે ગણવામાન બવશે નહં. 
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 (૩) સામા ય કેટેગરીના પુ ષ  યમેદવારે પો ટ વફીસમાન . ૨૦૦/- પરીષા ફી + પો ટલ                  

  સિવ્સ ચા  . ૧૨/- ભરવાનો રહશેે.અને ફી ભયા્ ંગે ુન ચલણ મેળવવા ુન રહશેે.  

 (૪) ળુ જુરાતના અનામત કષાના યમેદવારોએ અને તમામ મિહલા યમેદવારોએ પો ટ વફીસમાન .                  

  ૧૦૦/- પરીષા ફી + પો ટલ સિવ્સ ચા  . ૧૨/- ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયા્ ંગે ુન ચલણ                   

  મેળવવા ુન રહશેે. 

(૫) યમેદવારો વેબસામટ યપર અરી સબમીટ કરે યારે તેવને ફી ભરવા માટે વનલામન ચલણની 
રણ નકલોની એક પાના યપર િર ટ મેળવવાની સચુના મળશે. યમેદવારોએ બ પાનાની િર ટ 
મેળવી લેવાની રહશેે. 

(૬) યમેદવારોએ ચલણ સાથે કોમપણ કો ટુરામઝડ પો ટ વફીસમાન િનયત ફી ભરવાની રહશેે. પો ટ 
વફીસમાન ફી ભયા્ની છે લી તારીખ ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ સધુીમાન ફી ભરેલ હોવી બવ યક છે. યારબાદ 

કોમપણ સનજોગોમાન ફી વીકારી શકાશે નહી. નાણાન ભયા્ની પહ ચ (ચલન) સાચવી રાખવાની રહશેે  

(૭) ફી ભયા્ વગરની અરી રદ થવાને પાર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા યમેદવારને કોમ પણ સનજોગોમાન 
પઘા્ મક ૫રીષામાન/ રાથિમક કસોટીમાન બેસવા દેવામાન બવશે નહી. બ ફી ફ્ત પો ટ વફીસ 

વારા જ વીકારવામાન બવશે. રોકડમાન , ડીમા ડ રા ટથી,  મિ ડયન પો ટલ વડ્ર કે પે વડ્રના 
વ પમાન વીકારવામાન બવશે નહી. ની  યમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.  

(૮) ભરેલી ફી કોમપણ સનજોગોમાન પરત મળી શકશે નિહ.  

 

 

   (૨૦) યમેદવારોને ખાસ જણાવવા  ુ કે, અરીપરક તથા રમાણપરોની ચકાસણી દર યાન કોમ                

 યમેદવાર, બ જ્યાના ભરતી િનયમો, તથા ાહરેાતની જોગવામવ જુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ 

 માલમુ પડશે તો તેમની યમેદવારી કોમ પણ તબકે રદ કરવામાન બવશે.    

 

  (૨૧)  નીચે દશા્ યા જુબની અરીવ રદ કરવામાન બવશે. (બ યાદી માર યદાહરણ વ પે છે.  સનપણ્ુ નથી)  

 

 (૧) વનલામન સુ ા જુબ અરી કરેલ ન હોય 

 (૨) અરીમાન દશા્વેલ િવગતો અ રુી કે અસનગત હોય  

 (૩) અરીમાન યમેદવારે સહી કે પાસપોટ્ સામઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય  

 (૪) અરી ફે્સ થી મ-મેમલથી અથવા પો ટથી મોકલાવેલ હોય  

 (૫) યમેદવારે િનયત ફી ન ભરેલ હોય  

 (૬) અ સુિુચત ાિત, અ સુિુચત જનાિત, સામાીક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્, શારીિરક અશકતતા 
ધરાવતા યમેદવાર તેવની કેટેગરી ંગે ુન રમાણપર ધરાવતા ન હોય  

 (૭) સામાીક અને શૈષિણક રીતે પછાત વગ્ના યમેદવાર ાહરેાતમાન દશા્વેલ સમયગાળા ુન ય ત વગ્માન 
સમાવેશ થતો ના હોવા ંગે ુન નોન િરમીલીયર રમાણપર ધરાવતા ન હોય.  
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(૨૨)  બોડ્  કોમ યમેદવારને :  

 

 (૧) તેને યમેદવારી માટે કોમપણ રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે બોડ્ના અ યષ, સ ય અથવા કોમ 

અિધકારી પર ર યષ કે પરોષ લાગવગ લગાડવાનો રયાસ કરવા માટે; 

 (૨) બીા ુન નામ ધારણ કરવા માટે ; 

 (૩) બીા પાસે પોતા ુન નામ ધારણ કરાવવા માટે;  

 (૪) બનાવટી ખોટા દ તાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામાન બ યા હોય તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા 
અથવા ગેરરીતી બચરવા માટે;  

 (૫) યથાથ્ અથવા ખોટા અથવા મહ વની માિહતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટે;  

 (૬) પરીષા માટે તેની યમેદવારીના સનબનધમાન અ ય કોમ અિનયિમત અથવા અયો્ય સાધનનો બ ય 

લેવા માટે;  

 (૭) પરીષા દર યાન ગેર યાજબી સાધનોનો યપયોગ કરવા માટે એટલે કે અ ય યમેદવારની 
ય રવહીમાનથી નકલ કરવા, પુ તક, ગામડ, કાપલી કે તેવા કોમપણ છાપેલા કે હ તિલિખત સાિહ યની 
મદદથી અથવા વાતચીત રારા નકલ કરવા કે યમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીવ પૈકી 
કોમપણ ગેરરીતી બચરવા માટે;  

 (૮) લખાણોમાન અિ લલ ભાષા અથવા િબભ સ બાબત સિહતની અર તૃ બાબત લખવા માટે;  

 (૯) OMR (ય રપર) માન પોતાની વળખસચુક કોમપણ રકારની િનશાની, લખાણ, બ ફાબેટ, િચ હ, કે 
નાથી વળખ ર થાિપત થાય તેવા રયાસ કરવા માટે;  

 (૧૦) પરીષા ખનડમાન અ ય કોમ રીતે ગેરવત્ ુનક કરવા માટે;  

 (૧૧) પરીષાના સનચાલન કરવા માટે બોડ રોકેલા ટાફને સીધી કે બડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા 
શારીિરક રીતે મા કરવા માટે;  

 (૧૨) પવ્ુવત્ ખનડોમાન િનિદ્ ટ કરેલા તમામ અથવા કોમપણ ૃ ય કરવાનો રય ન કરવા માટે અથવા બવા 
રસનગે મદદગીરી કરવા માટે;  અથવા  

 (૧૩) પરીષા માટે તેને પરવાનગી બપતા તેના રવેશપરમાન બપવામાન બવેલી કોમપણ સચુનાનો ભનગ 

કરવા માટે દોિષત ઠયા્ હોય તો અથવા દોિષત હોવા ુન ાહરે ક ુ ્હોય તો તે ફોજદારી કાય્વાહી પાર 

થવા યપરાનત (ક) બોડ્ તે  પરીષાનો યમેદવાર હોય તે પરીષામાનથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. 

અથવા (ખ) (૧) બોડ્ સીધી પસનદગી માટે લેવાની કોમપણ પરીષામાન બેસવામાનથી અથવા કોમપણ 

બ  લુાકાતમાનથી, અથવા (૨) બોડ્, પોતાના જ હઠેળની કોમપણ નોકરીમાનથી કાયમી રીતે અથવા 
િનિદ્ ટ ુ ત માટે ગેરલાયક/બાકાત કરી શકશે.  

 (૧૪) જુરાત ાહરે સેવા બયોગ કે અ ય ાહરે સેવા બયોગ અથવા અ ય સરકારી/અધ્સરકારી/સરકાર 
હ તકની સન થાવ રારા યમેદવાર યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય 

ચાલ ુહશે તો બવા યમેદવારની અરી બપોબપ રદ થવાને પાર બનશે.      
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ભરતી હઠળની જ યાઓ માટની 5સદંગી યા 

હરાત માકં : 1 થી 4 

 

(૧) બ જ્યાની િનમ કૂ માટે સીઘી ભરતીથી ૫સનદગીની રિરયા અ સુરવાની થાય છે. જો જ્યાના 

રમાણમાન મળેલ અરીની ચકાસણી બાદ  સીઘે સીઘી બ  લુાકાત યોી શકાય તેમ જણાશે તો તે 

ાહરેાત માટે સીઘે સીઘી બ  લુાકાત લેવામાન બવશે. બવા કેસમાન બ  લુાકાત ૧૦૦ ણુની 

રહશેે અને ફકરા (૪) માન દશા્વેલ લ ુ મ ણુ ુ ન ઘોરણ રહશેે. જયાન જ્યાના રમાણમાન વ  ુઅરી 

મળશે તો યમેદવારોની ૫સનદગી રાથિમક કસોટી અને બ  લુાકાત યોીને કરવામાન બવશે. 

રાથિમક કસોટીના ણુ રમાન સુાર જરુરી અરીવની ચકાસણી કરી યમેદવારોને બ  લુાકાત 

માટેની પારતા નકકી કરાશે. બ કસોટી ુ ન મા્યમ બોડ્ અ યથા નકકી કરશે નહં તો જુરાતી રહશેે. 

રાથિમક કસોટી સામા યત: અમદાવાદ/ગાનઘીનગર ખાતે લેવામાન બવશે. અને યમેદવારોએ વખચ્ 

ય૫િ થત રહવેા ુ ન રહશેે. 

(૨) રાથિમક કસોટીમાન મેળવેલ ણુ બખરી ૫સનદગી માટે ગણવામાન બવશે. બ  લુાકાત માટે 

બોલાવવાના થતાન યમેદવારોમાન, જો કોભ યમેદવારના રાથિમક કસોટીના ૫િરણામને બઘારે બ  

લુાકાત માટે બોલાવવાના થતા યમેદવારોમાન સમાવેશ થતો હોય તેવા યમેદવારોને ૧૦% કે તેથી 

વછા ણુ મેળવેલ હશે તો બ  લુાકાત માટે પારતા નકકી કરવા, અરી ચકાસણીને પાર 

યમેદવારોની યાદીમાન િવચારણામાન લેવામાન બવશે નહં. 

(૩) રાથિમક કસોટીમાન સામા ય અ યાસના ૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ર ો અને સબનિઘત િવષયના ૨૦૦ 

ણુના ૨૦૦ ર ો રહશેે. રાથિમક કસોટીનો અ યાસરમ બ સાથે સામેલ છે. 

(૪) યમેદવારોની બખરી ૫સનદગી ૫૦ ટકા ણુભાર રાથિમક કસોટીના ૩૦૦ ણુમાનથી મેળવેલ ણુ 

અને ૫૦ ટકા ણુભાર બ  લુાકાતના  ૧૦૦ ણુમાનથી મેળવેલ ણુના બઘારે કરવામાન બવશે. 

એટલે કે રાથિમક કસોટીમાન ૩૦૦ ણુમાનથી મેળવેલ ણુને ૫૦ ટકા ણુભાર અને બ  લુાકાતમાન 

૧૦૦ ણુમાનથી મેળવેલ ણુને ૫૦ ટકા ણુભાર ગણી ુલ ૧૦૦ ણુમાનથી ણુ બ૫વામાન બવશે. 
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 પ ટ કરણ :- 

 જો યમેદવારે રાથિમક કસોટીમાન૩૦૦ ણુમાનથી ૧૫૦ ણુ મેળવેલ હશે અને બ  લુાકાતમાન ૧૦૦ 

ણુમાનથી ૬૦ ણુ મેળવશે તો લેિખત રાથિમક કસોટીના ૫૦ ટકા ણુભાર જુબ ૨૫ ણુ અને બ  

લુાકાતના ૫૦ ટકા ણુભાર જુબ ૩૦ ણુ એમ ુલ ૫૫ ણુ થશે. રાથિમક કસોટી/ અને બ  

લુાકાતના ુલ: ૧૦૦ ણુમાનથી ૫સનદગી માટે ુ ન લાયકી ઘોરણ િબન અનામત વગ્ અને અનામત વગ્ના 

યમેદવારો માટે નીચે જુબ રાખવામાન બવે છે:- 

 

રમ વગ્ (Cetegory) સામા ય જ્યા (મિહલા) 
૧ િબન અનામત(સામા ય) વગ્ ૫૦ ૪૫ 

૨ સા.શૈ.૫.વગ્ ૩૫ ૩૧ 

૩ અ .ુાિત ૩૫ ૩૧ 

૪ અ .ુજનાિત ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ જુબ મેરીટના ઘોરણે ૫સનદ થયેલ મિહલા 

યમેદવારોની ગણતરી મિહલાવ માટેની અનામત જ્યા સામે ગણવામાન બવશે. 

(૬)  ાહરેાતમાન મિહલા યમેદવારો માટે જ્યા અનામત હશે અને  તે કેટેગરીની સામા ય જ્યા માટે 

માટે િનયત થયેલ લ ુ મ ણુ મેળવતા પરૂતી સન્ યામાન મિહલા યમેદવારો ન મળે યારે મિહલા 

યમેદવાર માટે િનયત થયેલ ૫સનદગી ુ ન લાયકીઘોરણ લા  ુ૫ડશે.  ાહરેાતમાન મિહલા યમેદવારો 

માટે જ્યા અનામત નથી યાન સામા ય જ્યા ુ ન લાયકીઘોરણ મિહલા યમેદવારોને ૫ણ લા  ુ૫ડશે. 

(૭) રાથિમક કસોટીમાન યમેદવારને O.M.R. Sheet માન જવાબ બપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાનચ 

િવક પ બ૫વામાન બવશે. પાનચમો િવક પ E 'Not attended' તરીકેનો રહશેે. જો યમેદવારે તમામ 

િવક પો ખાલી રા્યા હોય (encode કયા્ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ બપેલ હોય  અથવા એકથી 

વ  ુ િવક પો  એનકોડ કરેલ હોય યારે  તે જવાબના િનિ ત ણુના ૦.૨૫ ટકા ણુ  Negative 

Marks  મેળવેલ માક્સમાનથી કાપવામાન બવશે. અને જો પાનચમો િવક પ  E'Not attended'  એનકોડ 

કરેલ હોય તો " ૂ ય" ણુ કા૫વાના રહશેે. અથા્ત માર E'Not attended'  િવક પ જ encode  કય  હશે 

તો તે ર  માટે કોભ નેગેટીવ ણુ કાપવામાન બવશે નહં. 
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(૮) ાહરેાતમાન દશા્વેલ કેટેગરીવાર જ્યાની સન્ યાને ્યાને લભ, નીચે જુબ ઘોરણ અ સુરવામાન 

બવશે.  

ુલ જ્યાવની સન્ યા બ  લુાકાત માટે બોલાવવામાન બવનાર યમેદવારોની સન્ યા 
૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વ  ુ ુલ જ્યાવથી ૦૩ ગણા 
 

 બ ગણતરી દરેક કેટેગરી માટે અલગ અલગ રહશેે. 

 (૯) ય૫ર દશા્વેલ સન્ યાની ગણતરી સમયે છે લા રમના યમેદવાર ટલા ણુ યાર ૫છીના ણુ 

રમા સુાર  યમેદવારો ઘરાવતા હોય તો તેવની બરુ લુાકાત માટે િવચારણા કરવામાન બવશે 

અને તેવ લાયકાત ઘરાવતા હશે તો બ  લુાકાતને પાર થશે. ૫િરણામે તેટલી સન્ યા વઘવા 

પામશે. 

(૧૦) રાથિમક કસોટીના િવક પે ાહરેાતમાન ઠરાવેલ લ ુ મ લાયકાત તેમજ અ ભુવ કરતાન વ  ુશૈષિણક 

લાયકાત અને/ અથવા વ  ુ અ ભુવ અને/ અથવા લાયકાતમાન ંચી ટકાવારીને બઘારે બ  

લુાકાત માટે બોડ્ યમેદવારોની સન્ યા મયા્િદત કરી શકશે. 

 

(૧૧) માી સૈિનકો તથા શારીિરક અશકત યમેદવારોની જ્યાવ અનામત હોય યારે સબનિઘત કેટેગરીના 

માી સૈિનકો તથા શારીિરક અશકત યમેદવારો પૈકી  યમેદવારો બ રમાણેના લ ુ મ ુ ્ 

મેળવતા હશે તેમને સબનિઘત કેટેગરીની અનામત જ્યા સામે ગણવામાન બવશે. જો ાહરેાતમાન 

જણા યા રમાણેની બ કેટેગરીવ માટે રાખવામાન બવેલ અનામત જ્યાવ માટે બ લ ુ મ ણુ 

મેળવતા યમેદવારો રા ત ન થાય કે પરુતી સન્ યામાન રા ત ન થાય તો સબનિઘત કેટેગરીના લ ુ મ 

ણુના ૧૦ % ઘોરણ હળ ુન કરીને ૫સનદગી કરવામાન બવશે. 
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બ  લુાકાત:- 

 બ  લુાકાતના િદવસે યમેદવારે બ  લુાકાતના ૫રમાન દશા્વવામાન બવેલ અસલ રમાણ૫રો 

રજૂ કરવાનાન રહશેે. જો યમેદવાર અસલ રમાણ૫ર રજૂ કરશે નહં તો તેવ બ  લુાકાત માટે પાર બનશે 

નહં તેની ખાસ ન ઘ લેવી. 

હરાત માકં : 5 થી 6 

 હરાત માકં : 5 િસિનયર વૈઞાિનક મદદનીશ , વગ્- ૩ તથા હરાત માકં : 6 િસિનયર કલાક્, વગ્-૩ની 
જ્યા માટે માર લેિખત પધા્ મક પરીષા યોજવામાન બવશે. ૫રીષાની તારીખની ાણ િનયત સમયગાળામાન કરવામાન 
બવશે. યમેદવારોએ વખતોવખત બોડ્ની વેબસાભટ જોતા રહવેાની સલાહ બ૫વામાન બવે છે. પધા્ મક પરીષામાન 
મેળવેલ ુલ ણુના બધારે પસનદગી યાદી/રિતષાયાદી તૈયાર કરવામાન બવશે.  ૫સનદગી માટે િબન અનામત વગ્ના 
યમેદવારે ુલ ણુના ૪૦% લ ુ મ અને અનામત વગ્ના યમેદવારે ૩૫% થી વછા ણુ મેળવેલ હશે તો ૫સનદગી માટે 
િવચારણાપાર થશે નહં. બ બનને ાહરેાતો માટેની પરીષા યોજના બ સાથે સામેલ છે. 

 

તી ાયાદ :- 

(૧) ાહરેાત રમાનક: ૧ થી ૪માન સમાિવ ટ સનવગ  ૫ર ૫સનદગી માટે  ણુ િનયત કરવામાન બવેલ છે તે 

ણુ ધરાવતા યમેદવારો  તે કેટેગરીની જ્યાવ કરતાન વ  ુ રા ત થશે તો, ૫સનદગીયાદીમાન 

સમાવેશ થયા બાદ બાકી રહલેા યમેદવારોનો ણુ રમા સુાર રતીષાયાદીમાન સમાવેશ કરવામાન 

બવશે. 

(ર) ાહરેાત રમાનક: ૫ થી ૬ માટે ાહરેાતમાન દશા્વેલ કષાવાર જ્યાવની સન્ યાના ૨૦%  જ્યાવની 

રતીષાયાદી તૈયાર કરવામાન બવશે. ૫રન  ુાહરેાતની સન્ યાના રમાણમાન જરુર જણાય તો તે રમાણે 

રતીષાયાદી તૈયાર કરવાની બોડ્ને સ ા રહશેે. 

(૩) રતીષાયાદી ૫રથી િનમ કૂ બ૫વા તથા તેની સમય મયા્દા માટે સરકાર ીની વખતોવખતની 

સચૂનાવ લા  ુ૫ડશે. 

(૪) રતીષાયાદીએ ૫સનદગી યાદી નથી. બથી રતીષાયાદીમાન સમાવેશ થયેલ હોવાના કારણે કોભ 

યમેદવાર િનમ કૂ મેળવવા હકકદાર રહશેે નહં.  



 

20 

 

Online અર  કરવાની તથા અર  ફ  ભરવાની ર ત:- 

 બ ાહરેાતના સનદભ્માન બોડ્ ્વારા વનલાભન જ અરી વીકારવામાન બવશે. યમેદવાર 

તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૭ (૧૩.૦૦ કલાક) થી ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ (૧૩.૦૦ કલાક) દર યાન : https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર 

અરી ૫રક ભરી શકશે. યમેદવારે અરી કરવા માટે નીચે જુબના Steps (૧) થી (૧૫) અ સુરવાના રહશેે. 

Confirmation Number મ યા ૫છી જ અરી મા ય ગણાશે. 

 (૧) સૌ રથમ : https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ ુન. 

(ર) Apply On line Click કર ુન. 

  બ રમાણે click  કરવાથી (૧) More Details તથા (ર) Apply Now બટન દેખાશે. સૌરથમ More 

Details ૫ર click કરીને ાહરેાતની બઘી જ િવગતોનો અ યાસ યમેદવારોએ કરવો અને યાર બાદ Apply 

Now બટન િકલક કર ુન. 

(૩) જ્યાની િવગતો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now ૫ર click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format માન સૌ 

રથમ "Personal Details" યમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ દરડી(*) િનશાની હોય તેની િવગતો 

ફરિજયાત ભરવાની રહશેે.) Personal Details માન જયાન Mobile Number અને email ID માન્ યા છે તેની 

િવગત લખવી થી જરુર જણાયે બોડ્ યમેદવારને માિહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details  ભરવા માટે Educational Details   ૫ર િકલક 

કર ુન અને પોતાની શૈષિણક િવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર િકલક કરી Additional Qualification કરવી. 

(૭) Experience Details પર િકલક કર ુન અને Experience Details ભરવી. વ  ુ Experience  યમેરવા 

માગતા હોવ તો Add.  ૫ર િકલક કરી Details  ભરવી. 

(૮) Additional Information  ૫ર િકલક કરી યાન માિહતી ભરવી.  વઘારાનો અ ભુવ Ojas module માન 

સમાિવ ટ ન થતો હોય,તો સાદા કાગળ ૫ર Ojas માન જણા યા જુબના અ ભુવના કોઠા રમાણે 

બપે વઘારાના અ ભુવની િવગત યમેરીને મોકલવી. 



 

21 

 

(૯) તેની નીચે "Self-Declaration" માન Yes/No  ૫ર click કર ુન. 

(૧૦)  હવે Save ૫ર click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહં યમેદવારનો Application Number generate 

થશે.  યમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે ૫છી બ ાહરેાતના સનદભ્માન બોડ્ સાથેના કોભ 

૫ણ ૫ર યવહારમાન તે દશા્વવાનો રહશેે. 

(૧૧) જો બ૫ની અરી૫રકમાન કોભ સઘુારા-વઘારા કરવાના હોય તો Edit Application માન જભને કરી 

શકાશે. બ સિુવઘા અરી Confirm કરતાન ૫હલેાન ય૫લ ઘ છે. એક વખત અર  Confirm થઇ ગયા 

5છ / બાદ આ િુવઘા ઉ5લ ઘ રહશે નહ . 

(૧૨) હવે પેજના ય૫રના ભાગમાન upload photo ૫ર click  કરો અહં તમારો Application Number type  

કરો અને તમારી Birth date type કરો. યાર બાદ 0k ૫ર click કરો. અહં photo અને signature 

upload કરવાના છે. (ફોટા ુ ન માપ ૫ સે.મી. ંચાભ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાભ અને  signature ુ ન મા૫ 

૨.૫ સે.મી. ંચાભ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાભ રાખવી.) photo અને signature upload કરવા સૌ રથમ 

તમારો photo અને signature jpg Format માન (૧૦KB) સાભઝથી વઘારે નહં તે રીતે  Computer માન 

હોવા જોભએ.) "Browse Button ૫ર click  કરો હવે choose File ના રીનમાનથી  ફાભલમાન .jpg 

Format માન તમારો photo Store થયેલ છે તે ફાભલને યાનથી Select કરો અને "open Button ને click 

કરો.  હવે "Browse Button"ની બાજુમાન Upload ૫ર click કરો હવે બાજુમાન તમારો photo દેખાશે. હવે 

બજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે. 

(૧૩) હવે પેજના ય૫રના ભાગમાન "Confirm Application" ૫ર click  કરો અને "Application Number"  તથા 

Birth date Type કયા્ બાદ  ok ૫ર  click કરવાથી બે (ર) બટન ૧: Application Preview  ૨: 

Confirm Application દેખાશે. યમેદવારે "Application Preview" ૫ર કલીક કરી પોતાની અરી જોભ 

લેવી. અરીમાન સઘુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ૫ર કલીક કરીને સઘુારો કરી લેવો. 

અરી Confirm કયા્ ૫હલેાન કોભપણ રકારનો સઘુારો અરીમાન કરી શકાશે. ૫રન  ુઅરી Confirm થભ 

ગયા બાદ અરીમાન કોભ૫ણ સઘુારો થભ શકશે નહં. જો અરી સઘુારવાની જરુર ન જણાય તો જ 

Confirm Application ૫ર કલીક કર ુન. Confirm Application ૫ર કલીક કરવાથી યમેદવારની 

અરીનો બોડ્માન Online વીકાર થભ જશે. અહં "Confirmation number" generate થશે  હવે ૫છી 

બઘીજ કાય્વાહી માટે જરુરી હોભ, યમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. "Confirmation number" િસવાય 

કોભપણ ૫ર યવહાર કરી શકાશે નહં. Confirm થયેલ અરી ૫રકની િર ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 
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(૧૪) યમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીચે જુબ ભરી શકશે. 

 પો ટ ઓફ સમા ં:  "Print Challan" ય૫ર કલીક કરીને િર ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. બ 

િર ટેડ ચલણની નકલ લભને નીકની કો ટુરની સિુવઘા ઘરાવતી પો ટ બફીસમાન જવા ુન રહશેે. 

પો ટ વફીસમાન  િબન અનામત વગ્ના  યમેદવારોએ િપયા ૨૦૦/- તથા અનામત વગ્ના અને 

મિહલા યમેદવારોએ ા.૧૦૦/- બોડ્ની ફી +પેા ટલ સિવ્સ ચા  િપયા ૧૨/- તારીખ 

૧૦/૧૧/૨૦૧૭ સઘુીમાન ભરવાની રહશેે અને ફી ભયા્ ંગે ુન ચલણ મેળવવા ુ ન રહશેે. બ ચલણ 

તથા  confirm થયેલ અરી૫રક સાથે જોડવાના બવ યક વયન રમાિણત કરેલ રમાણ૫રો (૧) 

જ મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. રેડીટ સિટ્ફીકેટની નકલ (ર) િનયત શૈ.લા. ના ડીરી 

રમાણ૫રની નકલ અને ડીરીના ંિતમ વષ્ની માક્શીટની નકલ (૩) અ ભુવના રમાણ૫રની 

નકલ (૫) નામ/અટકમાન ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ ૫િરણીત મિહલા 

યમેદવારે મેરેજ રી રેશનની નકલ (૬) શારીિરક રીતે અશકત યમેદવારે સા.વ.િવભાગના 

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના ૫િર૫રથી િનયત થયેલ ન નુા જુબ ુન રમાણ૫ર (૭) અ ય લા  ુ૫ડતા 

હોય તેવા બઘાર/પરુાવા અચકુ જોડીને યમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને 

બોડ્ ્વારા માનગવામાન બવે યારે જ અરી૫રક િબડાણો સિહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ 

સાથે બર.પી.એ.ડી./ પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા બોડ્ની કચેરીમાન બ માન બપી 

જવાના રહશેે. 

(કે.સી.િમ ી) 
સ  યસિચવ 

 

 



ાથિમક કસોટ  

અ યાસ મ (syllabus) 

 

 વૈ ાિનક અિઘકાર , વગ-2 

 5 -1  : સામા ય ાન  : 100 માક 

 મા યમ જુરાતી  : સમય : 60 િમિનટ : 100 ો(હ લુ ી) 
 

 

૧ ભારતની ગૂોળ - ભૌગોિલક, આિથ્ક, સામાિજક, કુદરતી સસંાઘન અને વ તી ંગેની 
બાબતો-ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો-સાિહ ય, કલા અને થા૫ યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૩ ભારતનો ભિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૪ ભારતની અથ્ યવ થા  
૫ ભારતીય નાગિરક શા  

(ક) ભારત ુ ંબઘંારણ 

(૧) આ ખુ 

(ર) ળૂ તૂ અિઘકારો અને ફરજો 
(૩) માગ્દશ્ક િસ્ઘાતંો 
(૪) સસંદ, િવઘાનસભા,  
(૫) ય ચ બઘંારણીય ૫દાિઘકારીઓ- કે ર અને રાજયના  
(૬) યાયતરં 

(૭) અનસુિૂચત ાિત, અનસુિૂચત જનાિત અને સમાજના ૫છાત વગ  માટેની જોગવાભઓ 

(૮) થાિનક વરાજયની સં થાઓ 

(૯) નાણા ંપચં 

(૧૦)એટન્ જનરલ 

 (ખ) બઘંારણીય તથા વૈઘાિનક સં થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રાજય લોક સેવા આયોગ, કો રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ, કે રીય સતક્તા 
આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા કુત, કે રીય માિહતી આયોગ અને રાજય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ્ઘક ષમતા કસોટી (General Mental Ability Test)    

૭ સામા ય િવઞાન, ૫યા્વરણ, ભ ફમ્શન એ ડ કો િુનકેશન ટેકનોલોી 

૮ રોજબરોજના રાદેિશક, રા રીય અને ંતરરા રીય મહ વના બનાવો, ખેલ જગત સિહત 

ન ઘ:- ૧) ર ૫રનુ ં  તર ગજુરાત ય ચતર મા્યિમક િશષણ બોડ્ના ઘોરણ-૧૨ 

સઘુીનુ ંરહશેે. 

 ર) રથમ પે૫ર પણ્ૂ થયા બાદ એક કલાકનો િવરામ રહશેે. 



 

 

5  - 2    Science      200માક  
Medium : English Duration : 120 minutes  : Questions: 200 

         (objective) 

1 Environmental Chemistry

2 Environmental Ecology 

3 Environmental Microbiology and Environmental Biotechnology 

4 Pollution Control 

5 Environment legislations, rules and policies  

6 Environment Management System  

7 Analytical Laboratory Techniques and  Instrumentation  

 

Note:- (1) The level of Question Paper shall be of graduate level of 

Universities of Gujarat 

 

 



ાથિમક કસોટ  

અ યાસ મ (syllabus) 

 

 મદદનીશ 5યાવરણ ઇજનેર, વગ-2 

 

 5 -1  : સામા ય ાન  : 100 માક 

 મા યમ જુરાતી  : સમય : 60 િમિનટ : 100 ો(હ લુ ી) 
 

 

૧ ભારતની ગૂોળ - ભૌગોિલક, આિથ્ક, સામાિજક, કુદરતી સસંાઘન અને વ તી ંગેની 
બાબતો-ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો-સાિહ ય, કલા અને થા૫ યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૩ ભારતનો ભિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૪ ભારતની અથ્ યવ થા  
૫ ભારતીય નાગિરક શા  

(ક) ભારત ુ ંબઘંારણ 

(૧) આ ખુ 

(ર) ળૂ તૂ અિઘકારો અને ફરજો 
(૩) માગ્દશ્ક િસ્ઘાતંો 
(૪) સસંદ, િવઘાનસભા,  
(૫) ય ચ બઘંારણીય ૫દાિઘકારીઓ- કે ર અને રાજયના  
(૬) યાયતરં 

(૭) અનસુિૂચત ાિત, અનસુિૂચત જનાિત અને સમાજના ૫છાત વગ  માટેની જોગવાભઓ 

(૮) થાિનક વરાજયની સં થાઓ 

(૯) નાણા ંપચં 

(૧૦)એટન્ જનરલ 

 (ખ) બઘંારણીય તથા વૈઘાિનક સં થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રાજય લોક સેવા આયોગ, કો રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ, કે રીય સતક્તા 
આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા કુત, કે રીય માિહતી આયોગ અને રાજય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ્ઘક ષમતા કસોટી (General Mental Ability Test)    

૭ સામા ય િવઞાન, ૫યા્વરણ, ભ ફમ્શન એ ડ કો િુનકેશન ટેકનોલોી 

૮ રોજબરોજના રાદેિશક, રા રીય અને ંતરરા રીય મહ વના બનાવો, ખેલ જગત સિહત 

 

ન ઘ:- ૧) ર ૫રનુ ં  તર ગજુરાત ય ચતર મા્યિમક િશષણ બોડ્ના ઘોરણ-૧૨ 

સઘુીનુ ંરહશેે. 

 ર) રથમ પે૫ર પણ્ૂ થયા બાદ એક કલાકનો િવરામ રહશેે. 



 

 

5 -2:   Environmental  Engineering   200 Marks 

Medium : English Duration : 120 minutes :  Questions: 200 

(Objective) 

૧ Types of pollution, pollutants and their  impact on environment 

૨ Solid, Hazardous, Bio medical waste and their management 

૩ Environmental legislations and rules made their under   

૪ Environment Management Systems, Pollution Control, Role of CPCB and 

GPCB 

૫ Cleaner Production and Technology, Green Chemistry  

૬ Environment Impact Assessment Audit and Life Cycle Assessment 

 

Note:- (1) The level of Questions Paper-2 shall be of Graduate level of 

Universities of Gujarat 

 

 



ાથિમક કસોટ  

અ યાસ મ (syllabus) 

 
 

 ુ િનયર અિઘકાર , વગ-2 

 

 5 -1  : સામા ય ાન  : 100 માક 

 મા યમ જુરાતી  : સમય : 60 િમિનટ : 100 ો (હ લુ ી) 
 

૧ ભારતની ગૂોળ - ભૌગોિલક, આિથ્ક, સામાિજક, કુદરતી સસંાઘન અને વ તી ંગેની 
બાબતો-ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો-સાિહ ય, કલા અને થા૫ યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૩ ભારતનો ભિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૪ ભારતની અથ્ યવ થા  
૫ ભારતીય નાગિરક શા  

(ક) ભારત ુ ંબઘંારણ 

(૧) આ ખુ 

(ર) ળૂ તૂ અિઘકારો અને ફરજો 
(૩) માગ્દશ્ક િસ્ઘાતંો 
(૪) સસંદ, િવઘાનસભા,  
(૫) ય ચ બઘંારણીય ૫દાિઘકારીઓ- કે ર અને રાજયના  
(૬) યાયતરં 

(૭) અનસુિૂચત ાિત, અનસુિૂચત જનાિત અને સમાજના ૫છાત વગ  માટેની જોગવાભઓ 

(૮) થાિનક વરાજયની સં થાઓ 

(૯) નાણા ંપચં 

(૧૦)એટન્ જનરલ 

 (ખ) બઘંારણીય તથા વૈઘાિનક સં થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રાજય લોક સેવા આયોગ, કો રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ, કે રીય સતક્તા 
આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા કુત, કે રીય માિહતી આયોગ અને રાજય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ્ઘક ષમતા કસોટી (General Mental Ability Test)    

૭ સામા ય િવઞાન, ૫યા્વરણ, ભ ફમ્શન એ ડ કો િુનકેશન ટેકનોલોી 

૮ રોજબરોજના રાદેિશક, રા રીય અને ંતરરા રીય મહ વના બનાવો, ખેલ જગત સિહત 

ન ઘ:- ૧) ર ૫રનુ ં  તર ગજુરાત ય ચતર મા્યિમક િશષણ બોડ્ના ઘોરણ-૧૨ 

સઘુીનુ ંરહશેે. 

 ર) રથમ પે૫ર પણ્ૂ થયા બાદ એક કલાકનો િવરામ રહશેે. 

 

 



 

 

 

 

5 -2 :      ણુ - 200  

 

મા યમ  :  જુરાતી : સમય  :  120 િમિનટ 
ો   : 200 (હ લુ ી) 

 

૧ ગજુરાત રાજય સેવા (િનયમો,૨૦૦૨ (૫ગાર, રા અને પે શનના વો મુ) 

૨ ગજુરાત નાણાકંીય િનયમો, ૧૯૭૧ 

૩ ગજુરાત રાજય સેવા (વત્ણ ૂકં) િનયમો, ૧૯૭૧
૪ ગજુરાત રાજય સેવા (િશ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ 

૫ માિહતી (મેળવવાનો) અિઘિનયમ, ૨૦૦૫ 

૬ ગજુરાત (ાહરે સેવાઓ ંગેનો નાગિરકોનો અિઘકાર) અિધિનયમ,૨૦૧૩ 

૭ રદૂષણનો યદૃભવ અને તેને િનવારવાના યપાયો 
૮ રદૂષણ િનયરંણ બોડ્ના કાય , ફરજો / જવાબદારીઓ 

૯ ગજુરાત આકિ મક ખચ્ના િનયમો 
૧૦ રાજય સરકારની ખરીદ નીિત 

૧૧ "ટેલી" િહસાબી પ્ઘિત 

 



ાથિમક કસોટ  

અ યાસ મ (syllabus) 

 
 

 જનસપંક અિઘકાર , વગ-2 

 

 5 -1  : સામા ય ાન  : 100 માક 

 મા યમ જુરાતી  : સમય : 60 િમિનટ : 100 ો(હ લુ ી) 
 

૧ ભારતની ગૂોળ - ભૌગોિલક, આિથ્ક, સામાિજક, કુદરતી સસંાઘન અને વ તી ંગેની 
બાબતો-ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો-સાિહ ય, કલા અને થા૫ યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૩ ભારતનો ભિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૪ ભારતની અથ્ યવ થા  
૫ ભારતીય નાગિરક શા  

(ક) ભારત ુ ંબઘંારણ 

(૧) આ ખુ 

(ર) ળૂ તૂ અિઘકારો અને ફરજો 
(૩) માગ્દશ્ક િસ્ઘાતંો 
(૪) સસંદ, િવઘાનસભા,  
(૫) ય ચ બઘંારણીય ૫દાિઘકારીઓ- કે ર અને રાજયના  
(૬) યાયતરં 

(૭) અનસુિૂચત ાિત, અનસુિૂચત જનાિત અને સમાજના ૫છાત વગ  માટેની જોગવાભઓ 

(૮) થાિનક વરાજયની સં થાઓ 

(૯) નાણા ંપચં 

(૧૦)એટન્ જનરલ 

 (ખ) બઘંારણીય તથા વૈઘાિનક સં થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રાજય લોક સેવા આયોગ, કો રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ, કે રીય સતક્તા 
આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા કુત, કે રીય માિહતી આયોગ અને રાજય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ્ઘક ષમતા કસોટી (General Mental Ability Test)    

૭ સામા ય િવઞાન, ૫યા્વરણ, ભ ફમ્શન એ ડ કો િુનકેશન ટેકનોલોી 

૮ રોજબરોજના રાદેિશક, રા રીય અને ંતરરા રીય મહ વના બનાવો, ખેલ જગત સિહત 

 

ન ઘ:- ૧) ર ૫રનુ ં તર ગજુરાત ય ચતર મા્યિમક િશષણ બોડ્ના ઘોરણ-૧૨ સઘુીનુ ં
રહશેે. 

 ર) રથમ પે૫ર પણ્ૂ થયા બાદ એક કલાકનો િવરામ રહશેે. 



 

 

 

 

 

 

Paper-2 JOURNALISM      200 Marks 

Medium : English Duration : 120 minutes :  Questions : 200 

(Objective) 

1 Mass Communication- 

 What is Mass Communication ? 

 Forms of Mass Communication ? 

 Process and objectives of the Mass Communication? 

 Form of Communication: Nature and process of human Communication/Verbal 

and Non-verbal, Intra-personal/Small Group - public and Mass Communication. 

2 Data Management and Utilization 

 Storage system/Data archival and management/ Application of archived data/ 

Feedback mechanism and utilization of feedback data/web based publicity 

tools/Smart phone based publicity tools. 

3 Script of  advertisement, writing, layout, punch line 

4 Communication through exhibition 

5 Communication through publication 

 Book, Booklet, Pamphlet, Folders 

 Preparation of Posters etc. 

 

6 Right to Information Act - 2005 

7 Duties & function of the State Pollution Control Board  

8 Source of the pollution and Mitigation measures to control  

 

Note:- (1) The level of Questions Paper Shall be of Graduate level of Universities 

of Gujarat 

 

 



પધા મક 5ર ા 
અ યાસ મ (syllabus) 

 

િસિનયર વૈ ાિનક મદદનીશ, વગ-3 

 5 -1  : સામા ય ાન  : 100 માક 

 મા યમ જુરાતી  : સમય : 60 િમિનટ : 100 ો(હ લુ ી) 
 

 

૧ ભારતની ગૂોળ - ભૌગોિલક, આિથ્ક, સામાિજક, કુદરતી સસંાઘન અને વ તી ંગેની 
બાબતો-ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો-સાિહ ય, કલા અને થા૫ યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૩ ભારતનો ભિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભ્ સિહત. 

૪ ભારતની અથ્ યવ થા  
૫ ભારતીય નાગિરક શા  

(ક) ભારત ુ ંબઘંારણ 

(૧) આ ખુ 

(ર) ળૂ તૂ અિઘકારો અને ફરજો 
(૩) માગ્દશ્ક િસ્ઘાતંો 
(૪) સસંદ, િવઘાનસભા,  
(૫) ય ચ બઘંારણીય ૫દાિઘકારીઓ- કે ર અને રાજયના  
(૬) યાયતરં 

(૭) અનસુિૂચત ાિત, અનસુિૂચત જનાિત અને સમાજના ૫છાત વગ  માટેની જોગવાભઓ 

(૮) થાિનક વરાજયની સં થાઓ 

(૯) નાણા ંપચં 

(૧૦)એટન્ જનરલ 

  

(ખ) બઘંારણીય તથા વૈઘાિનક સં થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રાજય લોક સેવા આયોગ, કો રોલર એ ડ ઓિડટર જનરલ, કે રીયસતક્તા આયોગ, 

લોકપાલ તથા લોકા કુત, કે રીય માિહતી આયોગ અને રાજય માિહતી આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ્ઘક ષમતા કસોટી (General Mental Ability Test)    

૭ સામા ય િવઞાન, ૫યા્વરણ, ભ ફમ્શન એ ડ કો િુનકેશન ટેકનોલોી 

૮ રોજબરોજના રાદેિશક, રા રીય અને ંતરરા રીય મહ વના બનાવો, ખેલ જગત સિહત 

 

ન ઘ:- ૧) ર ૫રનુ ં  તર ગજુરાત ય ચતર મા્યિમક િશષણ બોડ્ના ઘોરણ-૧૨ 

સઘુીનુ ંરહશેે. 

 ર) રથમ પે૫ર પણ્ૂ થયા બાદ એક કલાકનો િવરામ રહશેે. 



 

5  - 2    Science     200માક  
 

Medium : English Duration : 120 minutes  : Questions: 200 

         (objective) 

1 Environmental Chemistry 

2 Environmental Ecology 

3 Environmental Microbiology and Environmental Biotechnology 

4 Pollution Control 

5 Environmental legislations, rules and policies  

6 Environmental Management System  

7 Analytical Laboratory Techniques and  Instrumentation  

 

Note:- (1) The level of Question Paper shall be of under graduate level of 

Universities of Gujarat 

 

 

 



પધા મક 5ર ા 
અ યાસ મ (syllabus) 

 

િસિનયર કલાક, વગ-3 

 

પઘા મક લે ખત 5ર ા (ભાગ-1) ઓ ટ કલ માક ર ડ ગ (OMR) : ણુ : 200 

મા યમ : જુરાતી : સમય  : 120 િમિનટ   : ો : 200(હ લુ ી)  
       

મ િવષય 

1 સામા ય ાન : જુરાતનો ઇિતહાસ, જુરાતની ગૂોળ, કલા અને સં િૃત, ભારત ુ ંબઘંારણ, સામા ય 

િવ ાન, વતમાન વાહો - ભારત અને જુરાત, કો ટુરને લગ ુ ંસામા ય ાન, 5યાવરણ, હર 
વ હવટ, સરકાર  યોજનાઓ, થાિનક વરાજયની સં થાઓ અને ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ. 

2 જુરાતી યાકરણ અને સા હ ય 

3 ે  યાકરણ 

4 ગાણિતક અને તા કક કસોટ ઓ 

 

 

ન ઘ:- 

(૧)  ૫રીષા Multiple Choice Question (MCQ)  અને Optical Mark Reader (OMR) ૫્ઘિતની રહશે.ે (ii) દરેક 
ર નો ૦૧ (એક) ણુ રહશેે. (iii) ઉમેદવારે બઘા ર ોના જવાબ આપવાના રહશે.ે(iv) ખોટા જવાબ દીઠ, એક 
કરતા ંવ  ુિવક પ દશા્વેલ જવાબદીઠ મેળવેલ ણુમાથંી ૦.૨૫ ણુ કમી કરવામા ંઆવશે. નેગેટીવ માક ગ લા  ુ

૫ડશે.(v) દરેક ર ના જવાબોમા ંએક િવક પ "E" "Not attempted" રહશેે. ઉમેદવાર કોઇ ર નો જવાબ આપવા ના 
ઇ છતા હોય તો, આ િવક પ ૫સદં કરી શકશે અને "Not attempted" િવક પ ૫સદં કરવાના િક સામા ંનેગેટીવ 

માક ગ લા  ુ૫ડશે નહં. (vi) ર ના આપેલા બઘા િવક પોમાથંી કોઇ ૫ણ િવક પ ૫સદં નહં કરવામા ંઆવે તો, 
મેળવેલ ણુમાથંી ૦.૨૫ ણુ કમી (નેગેટીવ માક ગ) કરવામા ંઆવશે. 
 

ભાગ : ર  કો યટુર રોફીસીય સી (કો યટુર કાય્ષમતા ) કસોટી : ણુ : ૧૦૦ 

  સમય :૧ કલાક ૩૦ િમિનટ 

 

માકં 

િવષય ુ ંિવતરણ ણુ 

૧ જુરાતી ટાઇપંગ ટે ટ ૩૦ ણુ 

૨ ંરેી ટાઇપંગ ટે ટ ૨૦ ણુ 

૩ કો યટુર પાયાની ાણકારીના સદંભમ્ા ંકો યટુર ટે ટ- એપે ડીષ - A ૫૦ ણુ 

 કુલ : ૧૦૦ ણુ 

 

એપે ડ  - A : ેકટ કલ ટ ટ 

Sr.No Particulars Marks 

1 Preparing a note in word file 10 Marks 

2 Preparing a power point slide for presentation based on data provided 15 Marks 

3 Preparing in excel spreadsheet and answering an arithmeticc problem 15 Marks 

4 E-maill (with attachments) 10 Marks 

 Total 50 Marks 

 

(ર) પે૫ર-૧ ના ણુના આઘારે ાહરેાતમા ંદશા્વેલ દરેક કેટેગરીની ૦૧ જ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારોને ભાગ-

રની ૫રીષા માટે લાયક ગણવામા ંઆવશે. આ સં્ યાની ગણતરીમા ંદસમા ંરમના ઉમેદવારના ટલા 
ણુ યાર ૫છીના  કોઇ ઉમેદવારના હશે અને ાહરેાતની જોગવાઇ સતંોષતા હશે તો ભાગ-ર (પ૫ેર-

૨) માટે પાર ગણાશે, ૫િરણામે તેટલી સં્ યા વધવા પામશે. 
 


